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Verjaardagen:
Noël (gr 3-4), Haley (gr 3-4), Saar (gr 5-6), Tijn (gr 5-6)
en Wouter (gr 7-8), hartelijk gefeliciteerd!
Pasen
Op Maandag 2 april is het 2e Paasdag, alle leerlingen zijn dan vrij.
Staking 13 april
Beste ouders,
Op 13 april staat er een stakingsactie gepland voor de basisscholen in onze regio. Hierover is
uitgebreid gesproken binnen het team. De onderliggende motivatie om te gaan staken
wordt door alle teamleden nadrukkelijk onderschreven. Toch vindt een meerderheid staken
op dit moment niet het juiste middel. Er is daarom besloten dat het team op 13 april niet
deelneemt aan de staking en de school dus gewoon open blijft.
Directie
Witte lijn op speelplaats
De afspraak is dat de kinderen ook voor schooltijd spelen op de speelplaats achter de witte
lijn.
Deze afspraak is met de leerlingen herhaald.
Wilt u uw kind hier ook nog een keer op wijzen?
De leerkracht die buiten is, kan ze dan zien.
Verkeersexamen
Op donderdag 5 april hebben de kinderen van groep 7 het verkeersexamen.
In de ochtend maken ze het theoretisch examen en ’s middags gaan ze de op de fiets het
examen afleggen. Uiteraard wensen wij ze veel succes!
Lied, in verschillende klassen op school aangeleerd:
Refrein:
Ga je mee! Zeg niet ‘nee’,
Maar sta op en doe mee.
Zet je voetstappen in die van mij.
Volg het spoor en ga door.
Of ga je liever voor?
Hup, kom op, sluit je aan in de rij.
Welke weg wil je gaan?
En waar wil je naartoe?
Blijf niet zitten waar je zit,
Ook al voel je je moe.
Is de weg soms te lang?

Zak je weg in het zand?
Er zijn hobbels op het pad,
Maar ik geef je een hand.
Loopt de weg bijna dood?
Zie je nergens een spoor?
In de verte wordt het licht:
Gaat de weg daar soms door?

Paasactiviteit
Morgen gaan de groepen 5 t/m 8 een bezoek brengen aan de kerk in Knegsel. Twee
leerlingen uit groep 5-6 en twee uit 7-8 zullen de kinderen en juffen rondleiden langs de 14
staties. Zij zullen daarover vertellen.
Daarna gaan we bloemen knutselen in de klas en deze met enkele leerlingen naar
zorgboerderij Molenvelden brengen.
Fijne Pasen voor iedereen!

